Prosjekt Innovativ Rehabilitering

Prosjekt Innovativ rehabilitering søker sykepleier til Tverrfaglig vurderingsteam i 2018
Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS er et interkommunalt selskap
for 7 kommuner i Indre Østfold. Befolkningsgrunnlaget er ca. 50.000 innbyggere og selskapet
er lokalisert på tidligere Askim Sykehus. Selskapet består i dag av Enhetene; Legevakt,
Døgnenhet og Samfunnsmedisin.
Prosjekt Innovativ rehabilitering har siden 2016, jobbet med mål om å styrke rehabiliteringen i
Indre Østfold. Prosjektet har utarbeidet forslag til etablering av senger for intensiv rehabilitering
og opprettelsen av et tverrfaglig vurderingsteam (TVT) som vesentlige strukturer for å nå målet.
Prosjektet skal i 2018 drifte tverrfaglig vurderingsteam. Teamet skal jobbe ambulant, sikre
tidlige tverrfaglige vurderinger, koordinere tiltak og igangsette/ utføre rehabilitering der
personen oppholder seg. Teamet består av to ergoterapeuter, to fysioterapeuter, avansert
geriatrisk sykepleier, lege samt en rådgivende fysioterapeut med teknologikompetanse fra
Sunnaas sykehus. Teamet samarbeider tett med kommunenes helsetjenester og med
spesialisthelsetjenesten. Teamet jobber aktivt med utprøving av teknologi relevant for
rehabilitering. Prosjektets helhetsmodell; samfunnsbasert rehabilitering samt anbefalingene i
arbeidsrapporten «Tverrfaglig vurderingsteam» er grunnlaget for arbeidet i prosjektåret.

Prosjektet søker
•

Sykepleier 70%

Stillingen er midlertidig fra dags dato til og med 31.12.18 og sykepleier vil være ansatt ved
Helsehuset IØMK IKS. Tiltredelse så raskt som mulig.
Kvalifikasjoner
•
•
•
•
•
•

Offentlig godkjent sykepleier
Kjennskap/ erfaring med kommunal helsetjeneste i Indre Østfold er et fortrinn
Rehabiliteringsfaglig spesialkompetanse og erfaring fra rehabilitering vektlegges
Må beherske nødvendig IT-verktøy og ha kjennskap til bruk av elektronisk
pasientjournal
Gjerne erfaring fra bruk av teknologi/ velferdsteknologi i arbeidsprosesser og
behandlingsprosesser
Gjerne erfaring med prosjekt og teamarbeid

Personlige egenskaper
•
•
•
•
•
•
•

Interessert i rehabilitering
Trives i dynamisk og hektisk arbeidsmiljø
Personlig egnethet vektlegges
Motivert for å bidra til endringer og utvikling av tjenesten
Evne til å jobbe systematisk, nøyaktig og pålitelig
Gode samarbeidsevner, positive holdninger og fleksibel
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Prosjekt Innovativ Rehabilitering
Vi tilbyr
•
•
•
•
•
•
•

Varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå, tverrfaglig
samarbeid og flotte kollegaer innenfor et fagfelt av stor samfunnsmessig interesse
Et godt faglig arbeidsmiljø med stort faglig fokus og samhandling med
spesialisthelsetjenesten
Opplæring i bruk av validerte verktøy for funksjonsvurderinger og teknologi i et
rehabiliteringsforløp
En spennende periode der teamet skal videreutvikle tverrfaglig vurderingsteam
Midlertidig ansettelse etter kommunale vilkår
Helsehuset IØMK IKS har pensjonsordning i KLP med 2% pensjonsinnskudd
Lønn etter kvalifikasjoner / avtale

Interessert?
Ta kontakt med prosjektleder Kari Anne Dehli, tlf 98 08 36 21
Din søknad og CV kan sendes på mail til ledig.stilling@iomk.no
Søknadsfrist 30. januar 2018
.

